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VIOD kijkt terug op een geslaagd kamp
Tekst en beeld: VIOD

De VIOD-week, die dit jaar van 22 t/m 25 augustus werd 
gehouden op het zweefvliegcentrum Noordkop, is weer achter
de rug. Alle dagen fantastisch weer en wat waren de 
deelnemers enthousiast. 

Nieuwe voorzitter
Na initiatiefnemer te zijn geweest van de eerste 
‘zweefvliegkampen voor overheidsdienaren’ en medeoprichter
te zijn geweest van de VIOD in 1990, heeft Ronald Schnitker 
begin 2022 het voorzitterschap op zich genomen. Hij staat niet
alleen voor de uitdaging om na enkele jaren van Corona-
terughoudendheid weer gegadigden voor het VIOD-kamp te 
vinden, hij keert ook terug naar de aanvankelijke doelstelling 
van de VIOD in herinnering: de relatie tussen de overheid en 
de algemene luchtvaart te bevorderen. 

Veel deelnemers
En daarin is hij geslaagd. Het animo was groot, maar liefst 36 
personen namen deel aan het kamp en zo ontstond een 
gemêleerd gezelschap van (al of niet voormalig) officieren van
justitie, politiefunctionarissen, douane-medewerkers, 
toezichthouders bij de ILenT, rechtbankgriffier, gerechtelijk 
patholoog-anatoom, advocaat en luchtmachtvlieger, en namen
dit jaar ook drie medewerkers van de Europese 
burgerluchtvaartorganisatie EASA deel en mochten we – dit 
jaar voor het eerst - ook een jurist van de provincie Noord-
Brabant verwelkomen.

Meer begrip tussen overheid en zweefvliegers
Ronald Schnitker benadrukt nog eens het nut van de VIOD-
kampen: "De samenleving mag dan veranderd zijn: ik ben er 
nog altijd van overtuigd dat de functie van de VIOD als 
platform voor het organiseren van een jaarlijks 
zweefvliegkamp voor ambtenaren door ambtenaren bijdraagt 
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aan een beter inzicht en begrip tussen beleidsmakers en 
toezichthouders enerzijds en bestuurders in de 
zweefvliegsport anderzijds. Ambtenaren doen praktisch inzicht
op en er bestaat volop gelegenheid tot netwerken. Het 
ruimtebeslag in Nederland is zodanig dat het zweefvliegen 
steeds meer onder druk komt te staan. De verbinding van 
overheid en zweefvliegsport moet daarom blijvend worden 
gestimuleerd en het belang van dergelijke VIOD-kampen is 
daarom onverminderd groot.”

Nieuw elan
Ook brengt de nieuwe voorzitter nieuw elan: de 
corveediensten worden tot een minimum beperkt om naar zijn 
zeggen “meer handen op het veld te hebben”. Dit jaar kregen 
alle deelnemer een ‘certificaat van deelname’ uitgereikt waarin
bevestigd wordt dat de betrokkene “met groot enthousiasme 
de beproevingen van het VIOD-zweefvliegkamp heeft 
doorlopen”. Aan alle deelnemers werd een VIOD-insigne 
uitgereikt waar eenieder zichtbaar blij mee was. 

Genodigden
Op donderdag 25 augustus werd ruimte geboden aan enkele 
genodigden om het zweefvliegen van dichtbij te bekijken. Erik 
Vels, medeoprichter van Thuisbasis Veteranen in Eelde en 
vier veteranen ondervonden wat het is om een zweefvlucht 
mee te maken. Ook Astrid Nienhuis, voormalig 
luchtvaartofficier en tegenwoordig burgemeester van de 
gemeente Heemstede, vond tijd om even ‘langs te komen’. 
Michiel Kasteleijn, voorzitter van de Algemene Luchtvaart 
Afdeling van de KNVvL, was vol bewondering bij het 
aanschouwen van zoveel geestdrift en kunstenares Leentje 
Linders die luchtvaart in haar etsen verwerkt en nota bene op 
korte afstand van ZVC Noordkop woont mocht hoog vanuit de 
cockpit van ‘de gouden koets’ haar woonomgeving bekijken.

Tijdens de BBQ -avond symboliseerde Ronald Schnitker de 
fijne ‘tijd’ die de VIOD weer op het ZVC Noordkop door mocht 
brengen door ZCNK-bestuurder Jan Hoekman een klok te 
overhandigen waarop het VIOD-logo is aangebracht.

Reacties van deelnemers
Wendell Lynch (EASA) liet zich aan het eind van het kamp 
niet onbetuigd: het VIOD-kamp is van groot nut om de relatie 
tussen overheid en zweefvliegerij goed te houden en daar 
waar mogelijk te verbeteren. Ik ga binnen Europa reclame 
maken voor dit initiatief en zal proberen andere lidstaten 
enthousiast te maken om deelnemers af te vaardigen naar 
jullie kamp.”

Teruggekeerd op zijn werkplek in Den Bosch liet Henk 
Cappelle, jurist bij de provincie Noord-Brabant weten: “ik ben 
inmiddels volop bezig met het delen van mijn ervaringen met 
mijn collega’s. Wat daarbij goed helpt, is het certificaat dat we 
uitgereikt hebben gekregen. En bij het delen van mijn 
ervaringen vertel ik natuurlijk mijn collega’s vooral ook hoe 
relevant ik een dergelijk kamp heb ervaren voor ‘ons’ werk”. 
Een betere ambassadeur kan de VIOD zich niet wensen.



Geslaagde BBQ
Tekst en foto’s: Susan Visser

Het vliegseizoen is nog in volle gang, maar toch was het 
zaterdag 27 augustus weer tijd voor de jaarlijkse barbecue 
voor onze leden en familie. Het weer was ons gunstig gezind, 
het was een mooie zomerse avond, zodat we lekker buiten 
konden zitten. Dankzij de geweldige inzet van Frans, Joke en 

Betty konden we genieten van heerlijke zelfgemaakte salades 
en lekker vlees voor de barbecue. De foto’s getuigen van een 
zeer geslaagde en gezellige avond !

Fotograaf betrapt

Jan Koen maakte de groepsfoto voor VIOD. Hij was niet snel
genoeg. Hij stond op de plaat vóórdat hij zijn plaats had
kunnen innemen.
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